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Niekoľko slov na úvod z pera (šéf)redaktora... 

 
Vážení čitatelia, milí naši gymnazisti, ctení rodičia a kolegovia. Zvuk školského 

zvonenia prednedávnom vystriedali tóny známych vianočných evergreenov, triedy 

a chodby našej školy sme vymenili za domáce prostredie v kruhu najbližších – členov 

našich rodín. Neklamný znak toho, že najkrajšie sviatky v roku – Vianoce (a s nimi späté 

vianočné prázdniny) – sú tu!  

 

Napriek tomu, že úvodné tohoročné číslo školského časopisu TIMRAVINY uzrelo 

svetlo sveta pred niekoľkými dňami, veruže je o čom písať aj dnes. Podujatia, ktoré sme 

absolvovali v uplynulých týždňoch, boli zábavné a hodnotné zároveň. Veď posúďte sami. 

 

Výchovno-vzdelávací proces žiakov je alfou a omegou každej školy. To vie každý. 

Z hľadiska jeho kvalitného napĺňania zo strany učiteľov je však potrebné, aby sa vzdelávali 

aj samotní pedagógovia. Úvodná časť TIMRAVÍN preto mapuje práve túto oblasť. Zisťovali 

sme, akých vzdelávacích aktivít sa od začiatku školského roka zúčastnili naši profesori.  

 

Úvodný decembrový týždeň so sebou každoročne prináša prvú predzvesť Vianoc. 

Akcia s „krycím“ názvom Mikuláš neobišla žiakov našej školy ani tentokrát. Trio v zložení 

„Miki“, anjel a čert postupne navštívilo všetky triedy, aby následne – v spolupráci s ostatnými členmi Študentského 

parlamentu GBST – zorganizovalo v telocvični Mikulášske radovánky pre (spolu)žiakov nižších ročníkov osemročného 

gymnázia. 

 

Ozajstnú atmosféru Vianoc sme v GBST zažili počas posledného vyučovacieho dňa roku 2022. Unikátne tradície 

sviatkov pokoja a mieru nám priblížili žiaci jednotlivých tried vďaka projektovému vyučovaniu Vianoce v krajine X. O čo išlo 

a ktoré triedy si vyslúžili umiestnenie v TOP trojke, aj to sa dozviete na nasledujúcich stranách nášho školského časopisu. 

 

Azda každý, kto bol v stredu 21. decembra v Kine Apollo, musí uznať jedno: skutočným vrcholom a viac než 

dôstojným zavŕšením roku 2022 bola Gymnaziáda! Tohoročná slávnostná akadémia Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy 

sa niesla v duchu osláv 432. výročia prvej zmienky o škole, ponúkla však aj bohatý kultúrny, umelecký a kinematografický 

program. Naprázdno neobišli ani šikovní gymnazisti, ktorým sa v uplynulom školskom roku darilo v rôznych súťažiach 

a olympiádach.  

 

 TIMRAVINY bez jediného interview? To by sa nám nerátalo! Redakcia nášho školského časopisu sa rozhodla opäť 

vyspovedať pani riaditeľku RNDr. Jarmilu Muchovú. Od nášho posledného rozhovoru uplynulo viac než pol roka. Zaujímalo 

nás, ako hodnotí pani riaditeľka svojich osem mesiacov vo funkcii. 

  

Veríme, že nasledujúce strany budú pozitívnym spestrením (po)vianočnej a novoročnej pohody, ktorú si všetci 

zaslúžime. Prajeme Vám príjemné čítanie, milí gymnazisti, rodičia a pedagógovia GBST :-) A, samozrejme, aj úspešný vstup 

do roku 2023 ;-) 

 

PhDr. Róbert Rácz, šéfredaktor a editor školského časopisu TIMRAVINY © 
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UČÍM, UČÍŠ, UČÍME (SA)  
 

„Jedlo je pokrmom pre telo, vzdelanie zas pre dušu.“ (Seneca)  

Citátu predstaviteľa starorímskej stoickej filozofie sa v našom Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy držíme nielen pri učení našich 

žiakov, ale aj pri vzdelávaniach, ktoré absolvujeme my-pedagógovia. Od začiatku tohto školského roka sme sa zúčastnili viacerých 

vzdelávacích aktivít, na ďalších sme zas aktívne participovali. V úvode sviatočného vydania TIMRAVÍN Vám, milí naši čitatelia, prinášame 

pohľad na naše „vzdelávačky“.   

 

 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE 

Čím by boli právnici, či lekári, keby sa vo svojej praxi uspokojil 

s tým, čo sa naučili na vysokej škole? A čím by bol učiteľ? Pritom je 

prax pedagóga niekoľkokrát dynamickejšia a nutne potrebuje 

aktualizáciu a rast vo všetkých kompetenčných zručnostiach. Preto 

sa pedagógovia neustále vzdelávajú, naberajú nové inšpirácie, aby 

ich zručnosti a schopnosti rástli v kvalite a sledovali aktuálne trendy 

vzdelávania 30. rokov 21. storočia - najmä v súvislosti s prípravou 

nového kurikula vzdelávania. Pretože jedinou istotou je neustála 

zmena. 

V prvý deň jesenných prázdnin dňa 28. októbra patril práve 

im - takmer 40-člennému zboru pedagógov Gymnázia BST, ktorí ho strávili aktualizačným vzdelávaním. V tento deň pracovali a 

obnovovali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v troch skupinách pod vedením troch lektorov: PaedDr. Elena Melicherová 

prednášala a viedla vzdelávanie na tému Zostavovanie testov podľa Bloomovej taxonómie, PaedDr. Ivan Gúgľava kolegom prakticky 

predstavil Kompetenčný profil triedneho učiteľa so zameraním na digitálne zručnosti pri vedení ETK a Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 

vytvorila seminár s workshopom na tému Didaktické otázky aplikácie prierezových tém vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Aktualizačné vzdelávanie sa nieslo v pracovnom a tvorivom duchu a prinieslo posilnenie silných stránok i niekoľko nových inšpirácií 

do pedagogickej praxe našich pedagógov. Začali sme a onedlho pokračujeme ďalej - v zlepšovaní, v cibrení, v uvedomelom raste 

zručností a rozvoji kompetencií - pre seba, a pre tých, na ktorých najviac záleží - pre študentov. 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 

 

 

KONFERENCIA UČÍME PRE ŽIVOT 

Témou ročníka 2022 bol PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ. Nezisková organizácia Indícia ako organizátor konferencie uviedla 

východiskovú myšlienku Winstona Churchilla: „Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“ 

V období, kedy jedinou istotou je neustála zmena, je na čase, aby sme žiakov začali pripravovať na zvýšenú dynamiku diania okolo nás. 

Tento ročník konferencie sa niesol v duchu troch programových línií: 

- príležitosť k zmene kurikula 

- príležitosť zvíťaziť nad hoaxami a dezinformáciami 

- príležitosť rozvíjať v škole mäkké zručnosti a hodnoty 

Na prednáškach, diskusiách, workshopoch sa vyše 330 účastníkov konferencie zamýšľalo nad zmenami a inováciami, ktoré hýbu 

svetom vzdelávania. Témou bolo opúšťanie stereotypov, ktoré nám už nič nedávajú a nastavovanie nových pravidiel, objavovaní radosti 

z učenia a vlastných riešení, prehodnocovania chyby na príležitosť učiť sa, experimentovať, skúmať a sledovať samého seba pri 

uvedomelom učení. 

Konferenciou nás sprevádzali riaditeľ konferencie Peter Halák, programový riaditeľ konferencie Martin Kríž, v súčasnosti riaditeľ 

Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní a jeho kolega Péter Urbán.  
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Pozvanie prijal Bob Kartous a v úvode konferencie predstavil myšlienky zo svojej knihy No Future: Vezeme děti na parním stroju 

do virtuální reality? Na konferencii vystúpil minister školstva Ján Horecký, zúčastnili sa bývalý minister školstva Branislav Grohling, Anna 

Chlupíková, ale aj ďalšie významné osobnosti inštitúcií zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním: Vladimír Burjan s prednáškami Ako 

učiť žiakov myslieť na každej jednej hodine, či Dobrí učitelia dávajú žiakom inštruktívnu spätnú väzbu, Daniel Bútora a jeho koncept Stáť 

nohami na zemi, ale hlavu mať vo hviezdach. Na konferencii hosťovala Juliane von Reppert-

Bismarck, zakladateľka a výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie Lie Detectors, ktorá 

podporuje kritické myslenie na školách, odborná poradkyňa pre stratégiu boja proti 

dezinformáciám a radikalizácii, členka expertnej skupiny EÚ pre hoaxy a dezinformácie, 

ktorá ponúkla tému Boj proti dezinformáciám v našich triedach: riešenia pre učiteľov v 

Európe. 

Svoj vzácny čas účastníkom konferencie venovali aj Patrik Hudec (špecialista na 

zariadenia pre vzdelávanie v spoločnosti Microsoft), Tibor Hujdič (propagátor čítania detí a 

deťom, podporovateľ čitateľskej gramotnosti a modernizácie školských knižníc), Ivan Kalaš 

(profesor didaktiky informatiky na UK, spoluautor vzdelávacieho obsahu a metódy 

Informatika s Emilom), a mnohí ďalší akademici, experti, učitelia z praxe a nadšenci z 

mimovládnych organizácií venujúci svoju energiu vzdelávaniu detí a rozvoju učiteľov, medzi 

nimi aj Lučenčanka Zuzana Sojková, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre 

regióny Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár s témou Kurikulárnej reformy v praxi (aj s príkladmi dobrej praxe a kazuistiky zo ZŠ s MŠ Opatová 

v Lučenci), teda celkovo takmer 60 prednášok pre vyše 330 účastníkov! 

Konferencia Učíme pre život 2022 priniesla veľké témy, krásne pedagogično vo vzduchu, zjednocovanie silného tvorivého 

potenciálu prítomných do jedného prúdu, inšpiratívne, obohacujúce a podnecujúce prostredie pre všetkých prítomných! 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 

 

 

MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ KOLOKVIUM O GLOBÁLNOM VZDELÁVANÍ 

V dňoch 29. a 30. novembra 2022 sa vo Svätom Jure v priestoroch Academie Istropolitana Nova uskutočnilo medzinárodné 

odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní. Kolokvium sa konalo v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom 

vzdelávaní a v súvislosti s predložením novej stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.  

Organizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, gestorský rezort stratégie. 

Spoluorganizátorom bol predchádzajúci gestor stratégie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Na organizácii kolokvia participovala Ambrela – Platforma rozvojových organizácií. 

Pozvanie prijal nórsky expert na globálne vzdelávanie Dr. Robert J. Didham. Úvodného slova sa ujali RNDr. Slavomír Partila, štátny 

tajomník MŠVVaŠ SR a Ing. Ingrid Brocková, CSc., MIPP, štátna tajomníčka MZVaEZ SR. 

V panelovej diskusii vystúpili Ing. Ján Kubiš, bývalý minister zahraničných vecí SR, generálny sekretár OBSE a splnomocnenec 

GT OSN a osobitný predstaviteľ a vedúci misií OSN v Afganistane, Iraku, Libanone a Lýbii, doc. PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., 

Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, laureátka Ceny za vedu a techniku za rok 2022 v kategórii 

Popularizátor vedy a Robert J. Didham, UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles, Associate Professor / Centre Director, 

Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development, Faculty of Education, Inland Norway University of Applied Sciences, 

a mnohí ďalší vzácni hostia. 

Kolokviom nás moderátorským slovom sprevádzal PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., generálny riaditeľ sekcie národnostného a 

celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR. V rámci workshopov sa diskutovali témy výmeny dobrej praxe zástupcov jednotlivých pozvaných 

škôl a MVO v problematike trvalo udržateľného rozvoja v kontexte globálneho vzdelávania, vrátane cieľa 4.7. Agendy 2030, ako aj 

v oblasti rozvoja aktívneho občianstva v globálnych kontextoch. 

Vo facilitovanom workshope pod vedením Roberta Didhama definovali zástupcovia rezortov svoje miesto, ciele, úlohy a zámery 

v rámci globálneho vzdelávania a spoločne modelovali návrhy praktických intervencií pre implementáciu stratégie v podobe možných 

opatrení akčného plánu. Všetkým organizátorom a zúčastneným patrí uznanie za hodnotné a inšpiratívne stretnutie. 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 
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ŠKOLSKÁ GEOGRAFIA – SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY 2022 V KONTEXTE AKTUÁLNEJ REFORMY VZDELÁVANIA 

Pod takýmto názvom sa niesla medzinárodná vedecká konferencia o vyučovaní geografie, 

ktorá sa konala dňa 10. 11. 2022 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

na Katedre geografie a geoekológie. Prostredníctvom prednášok, diskusií a workshopov boli 

účastníkom prezentované aktuálne informácie, skúsenosti a výsledky z pedagogických výskumov so 

zameraním na vyučovanie geografie. Zároveň bol poskytnutý aj priestor pre diskusiu k aktuálnym 

otázkam, trendom a výzvam v rámci geografického vzdelávania. 

Konferencia prepojila akademické prostredie s pedagogickou praxou. Vytvorila priestor na 

obohacujúcu diskusiu i tvorivé popoludnie s praktickými ukážkami a workshopmi na témy: Európske 

hodnoty vo vyučovaní geografie a Virtuálna geografia. 

Mgr. Anna Šusteková 

 

 

AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL 

„Príbeh inšpiruje, diskusia formuje, učiteľ sprevádza.“ Toto je hlavný motív 

Akadémie veľkých diel. Pani riaditeľka Miroslava Duranková absolvovala turné po 

Slovensku, aby učiteľom i širokej verejnosti osobne predstavila myšlienku a odkaz 

Akadémie, ktorá je súčasťou Kolégia Antona Neuwirtha. Bolo pre nás cťou, že sme 

ju dňa 6. decembra 2022 privítali v Lučenci, v nádherných priestoroch Mestského 

múzea a Radnice. 

V tento podvečer sme rozvíjali hodnotné debaty pri veršoch básne Pravidlo 

od poľského básnika Czesława Miłosza, autora rozsiahleho básnického diela, 

držiteľa Nobelovej ceny za literatúru (1980) a mnohých iných cien. 

Za uskutočnenie seminára patrí poďakovanie EDUpointu v Lučenci a Mestskému múzeu v Lučenci a všetkým vzácnym hosťom, 

ktorí prijali pozvanie.  

Čo je Akadémia veľkých diel? Je to pozvanie zažiť veľké diela, objavné diskusie, osobnostný rast, charakterové vzdelávanie, 

vzácny čas a priestor pre zmysluplné rozhovory so študentmi či s kolegami, rešpekt a úcta k názorom a pohľadu druhých. Pozýva nájsť 

sa v umeleckom diele a nájsť umelecké dielo v sebe. 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 

 

 

PANELOVÁ DISKUSIA K PREMENE ŠKOLSKÉHO KURIKULA 

Pod takýmto názvom sa niesla posledná vzdelávacia aktivita roku 2022, ktorú absolvovali naši pedagógovia po skončení Gymnaziády 

(21. 12.). Diskusiu spojenú s besedou viedol Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na Ministerstve školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (viac na str. 18). 
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& . v GBST  
 

Mikulášske ráno sa v utorok 6. decembra v našej škole začalo veľmi veselo. Do vianočnej nôty nám vyhrával čert a krásnym 

spevom nás pri stromčeku vítala Viki Líšková. Na chodbách však striehol aj druhý čertisko, ktorý prichádzajúcich pomaľoval uhlím. Už sa 

čakalo iba na Mikuláša a anjela. A tí sa veru čoskoro aj dostavili... Počas prvých troch vyučujúcich hodín navštívila táto veselá partia 

každú triedu školy a sladkosťou odmenila všetkých, ktorí Mikulášovi a jeho pomocníkom niečo pekné zaspievali či zarecitovali.  

Po tretej hodine sa v priestoroch telocvične konali Mikulášske radovánky pre triedy prímu, sekundu, terciu a kvartu. Program 

a tanečnú zábavu pripravili členovia školského parlamentu, ktorí sa snažili sviatočné dopoludnie spríjemniť rôznymi súťažami a výbornou 

hudbou. V mene žiakov i učiteľov by som sa im chcela poďakovať za milú a dobre pripravenú akciu. 

Mgr. Mária Belovová, koordinátorka ŠP 

 

 

 

(PRED) VEČIEROK 
Milou tradíciou a zároveň predzvesťou blížiaceho sa záveru kalendárneho roka je vianočné posedenie pedagogického kolektívu 

GBST. To sa tentokrát konalo vo štvrtok 15. decembra v priestoroch reštaurácie Hviezda. Učitelia a THP zamestnanci školy si okrem 

kapustnice mohli vychutnať aj krátky umelecký program. O ten sa postaral druhák Samuel Tkáč, ktorý pedagógom zahral na elektronickej 

gitare niekoľko známych rockových hitov. „Po covidovom období vstáva naše Gymnázium B. S. Timravy ako bájny Fénix zo svojho 

popola. Vy, vážení kolegovia, vykonávate obrovské množstvo hodnotnej výchovno-vzdelávacej práce, pomáhate zažať svetielka nádeje, 

iskričky poznania a zvedavosti v študentských mysliach. Dovoľte mi, prosím, poďakovať sa za Vaše úsilie a oceniť nasadenie 

a zmysluplnú prácu, vďaka ktorej sa nám spoločne darí nadviazať na bohaté tradície a impozantnú históriu našej školy,“ zaznelo z úst 

pani riaditeľky RNDr. Jarmily Muchovej počas jej príhovoru k zamestnancom školy.        (RR) 
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VYDARENÁ  
 

V dňoch 2. a 3. decembra 2022 sa žiaci sekundy, 2.A a pár žiakov sexty a 2.C zúčastnili exkurzie do Bratislavy a Schlosshofu 

v Rakúsku. V rámci týždňa vedy a techniky sekundáni navštívili zážitkové vedecké centrum Aurélium, kde si zaujímavou formou overili 

poznatky z prírodovedných predmetov v praxi. Starších žiakov zatiaľ čakalo spoznávanie unikátnych ekosystémov v Gabčíkove. Potešili 

sa aj umelecky zameraní študenti, keďže súčasťou programu bola aj návšteva galérie Danubiana.  

Vo večerných hodinách všetci spolu zavítali na jedinečnú výstavu Cosmos Discovery, na ktorej mali možnosť vidieť ako napredoval 

výskum vesmíru od prvopočiatkov až po súčasnosť. Vianočne vyzdobená Bratislava a zámok Schlosshof, ktorý navštívili na druhý deň, 

iba umocnili fantastické zážitky z tejto nezabudnuteľnej  exkurzie. 

Poďakovanie patrí Mgr. Danke Mackovej a PhDr. Natálii Lackovičovej, ktoré akciu naplánovali a zorganizovali, a aj žiakom, ktorí 

sa správali naozaj ukážkovo. 

Mgr. Lea Segečová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÄŤ V ROLI  
Vo štvrtok 1. decembra 2022 pokračovalo rovesnícke učenie, tentokrát pre zmenu  

na ZŠ DSA Kubínyho. Tu si naše študentky opäť vyskúšali, aké je to byť v roli 

učiteliek angličtiny. Zakrátko sa už tvárili ako profesionálky a odučili po sebe hneď 

dve vyučovacie hodiny. Tentoraz mali pred sebou žiakov ôsmeho a deviateho 

ročníka, ktorí s nimi veľmi dobre komunikovali a spolupracovali. A tak sme sa naspäť 

na našu školu vracali s pocitom dobre odvedenej práce. Ďakujem vám, Michaela 

Chlpáňová, Terezka Kyzúrová a Majka Malčeková. 
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OSTRÝMI 
...vedomosťami! O tohoročnom ste sa mohli dočítať aj v týždenníku MY. 

 

O tradičnej matematicko-fyzikálnej vedomostnej súťaži Náboj Junior sme našich 

čitateľov už informovali, a to prostredníctvom prvého vydania TIMRAVÍN. Vtedy sme 

však ešte netušili, že sa nám podarí pretlačiť omnoho komplexnejší článok do 

najčítanejšieho regionálneho periodika MY Novohradské noviny. Príspevok z pera 

Bronislavy Koristekovej (septima) ste si mohli prečítať v poslednom tohoročnom 

vydaní spomínaného týždenníka. Ak Vám to uniklo, text v plnom znení prinášame aj 

v našom školskom časopise. 

 

SPOLUORGANIZÁTORMI NÁBOJA BOLI AJ GYMNAZISTI 

LUČENEC. Napriek tomu, že konotát slova „náboj“ sa v prípade mnohých z nás 

pridružuje k negatívnym, nepekným či nepriateľský asociáciám, nie vždy to tak musí 

byť. Náboj s dodatkom Junior predstavuje medzinárodné podujatie v rýchlostnom 

počítaní netradičných príkladov z matematiky a fyziky, ktorú v rámci celého Slovenska 

organizuje združenie TROJSTEN. Táto súťaž je určená pre maximálne štvorčlenné 

tímy žiakov jednej školy, primárne pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. 

Súťažné úlohy sú zoradené vo vzostupnom poradí podľa predpokladanej náročnosti. 

Vďaka tomu je súťaž vhodná pre žiakov, ktorí sú v matematických súťažiach či 

úlohách menej skúsení, a zároveň pre úspešných riešiteľov matematickej a fyzikálnej 

olympiády. Úspech v súťaži závisí nielen od schopností jednotlivých členov tímu, ale 

tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Okrem rozvíjania predstavivosti a 

logického myslenia je dôležité, aby sa základoškolákom demonštrovali všetky krásy 

matematiky a fyziky zároveň. 

Cieľom súťažiacich je v časovom rozmedzí 120 minút vypočítať správne čo 

najviac úloh, ktoré podporujú inovatívne a logické myslenie.  

Tento rok sa Náboj Junior uskutočnil na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku 

prezenčnou formou. Online si ho vyskúšali žiaci v Belgicku, vo Francúzsku, v 

Holandsku, v Chorvátsku a v Španielsku. Na Slovensku sa súťaž konala naraz až v 21 

mestách, pričom v našom kraji (BBSK) to bolo len v Banskej Bystrici, Brezne a 

Lučenci. V piatok (25. 11.) sa uskutočnil Náboj Junior aj v našom meste, podobne ako 

každý rok predtým. Zorganizovali ho šikovní a zanietení žiaci lučeneckého Gymnázia 

Boženy Slančíkovej-Timravy. 

 

Keďže záujem o súťaž zo strany žiakov neustále narastá, tento školský rok 

(2022/23) sme sa po dvojročnej neplánovanej COVID-ovej odmlke rozhodli, že Náboj 

Junior zorganizujeme v telocvični GBST. Týmto rozhodnutím sa nám podarilo zvýšiť 

počet tímov o polovicu. Celkovo sa u nás zapojilo 23 tímov z Lučenca a širšieho okolia. 

V každom meste boli osobitne vyhodnotené a aj ocenené najúspešnejšie tímy, pričom 

na prvom mieste skončil tím  ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v zložení Michal Očenáš, 

Michal Šarkan, Arman Azizi, Pavel Kuvik. Druhé miesto patrilo žiakom (Pavol Bednář, 

Tomáš Juhász, Jakub Trapl, Felix Rapčan) rimavskosobotského Gymnázia I. Kraska, 

bronz si odniesli „domáci“ gymnazisti v zložení Jakub Dzúr, Damien Chovanec, Viliam 

Varga a Filip Lóška.  
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Všetkým žiakom (a tímom) k mimoriadnym úspechom srdečne gratulujeme. Zároveň sa súťažiaci mohli porovnať so všetkými 

zúčastnenými tímami nielen na Slovensku (417 tímov), ale aj z ďalších zúčastnených krajín... Veríme, že v priebehu nasledujúcich rokov 

nám už organizáciu takéhoto podujatia nič neprekazí a dúfame, že každý rok bude pribúdať počet prihlásených žiakov, ktorí inklinujú 

k záujmu o fyziku a matematiku. Na záver by sme sa chceli poďakovať sponzorom, ktorí venovali ceny, financovali občerstvenie 

a cestovné náklady, poskytli priestory, stoly a stoličky, čo výrazne pomohlo organizátorom k tomu, aby sa súťaž tento rok uskutočnila 

prezenčne aj v Lučenci. Špeciálne poďakovanie patrí bývalej dlhoročnej pedagogičke GBST Márii Budáčovej. 

Text: Bronislava Koristeková; Foto: Maximilián Peťko 

 

 

 

 
O tom, že v našej škole študujú aj výnimoční a úspešní športovci, niet pochýb. Skvelým príkladom a motiváciou pre všetkých 

cieľavedomých (a športuchtivých) gymnazistov je žiak 2.B triedy Samuel Pentka. Džudista lučeneckého klubu Junior zbiera úspechy 

prakticky na každom podujatí, ktorého sa zúčastní. Jeho napredovanie a medailové pozície v rámci džudo súťaží neunikli pozornosti 

našich regionálnych médií. V článkoch webu novohradske.sk z prvej polovice 

októbra nájdete Sama P., ktorý je zároveň členom Centra talentovanej 

mládeže za juh, v dvoch príspevkoch: 

 

➢ Medzinárodná veľká cena Považskej Bystrice: https://novohradske.sk/foto-

dvadsatclenna-vyprava-junioru-doviezla-z-povazia-az-16-medaili/  

➢ Judo Open Levice: https://novohradske.sk/sedemnast-medaili-pre-junior-

trener-bokor-skladam-pred-nasimi-pretekarmi-klobuk/ 

 

Exkluzívne pre nás Samo P. prezradil: „Keď sa už raz rozhodnete ísť cestou 

vrcholového športu, je to mnohokrát za cenu obetí: nemám prázdniny, voľné 

víkendy ani voľný čas... Ale je to dobrý pocit zo samého seba, pretože som sa 

nikdy nevzdal. Šport mi priniesol priateľstvá, naučil ma nevzdávať sa, mať pevnú 

vôľu a vytrvalosť. Na záver by som sa chcel poďakovať svojim trénerom: 

Michalovi Bokorovi, Marcelovi Pivarčimu, trénerovi CTM Matejovi Hajasovi, 

bratovi Marekovi Pentkovi, ktorý je zároveň mojím kondičným trénerom a 

hnacím motorom, a tiež rodičom, ktorí ma veľmi podporujú.“ 

 

(RR) 

 

https://novohradske.sk/foto-dvadsatclenna-vyprava-junioru-doviezla-z-povazia-az-16-medaili/
https://novohradske.sk/foto-dvadsatclenna-vyprava-junioru-doviezla-z-povazia-az-16-medaili/
https://novohradske.sk/sedemnast-medaili-pre-junior-trener-bokor-skladam-pred-nasimi-pretekarmi-klobuk/
https://novohradske.sk/sedemnast-medaili-pre-junior-trener-bokor-skladam-pred-nasimi-pretekarmi-klobuk/
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ROKA 2022 
Gymnaziáda ponúkla všetko – umenie, kultúru, oslavu školy i oceňovanie najúspešnejších. 

 

Dôstojná, jedinečná, výnimočná. Inými prívlastkami sa azda ani len 

nedá opísať slávnostná akadémia GBST, ktorá sa konala dva dni pred 

odchodom na vianočné prázdniny (21. 12.). Tohoročná Gymnaziáda sa niesla 

v znamení osláv 432. výročia prvej zmienky o výchovno-vzdelávacej inštitúcii, 

ktorú v súčasnosti poznáme pod názvom Gymnázium Boženy Slančíkovej-

Timravy.  

Kreovanie histórie našej školy priblížil početnému publiku 

dokumentárny film. Ten sa rodil niekoľko týždňov v tvorcovskej dielni 

šikovných kreatívcov, pochádzajúcich z radov pedagógov a študentov GBST. Následne dostali priestor i mnohí umelecky založení 

gymnazisti, ktorí predviedli svoj talent v tanci, speve, folklóre, či v hre na rôzne hudobné nástroje. K dejinám školy sme sa vrátili v krátkom 

pásme prezentácie, ktorá mapovala významných absolventov lučeneckého gymnázia. 

Priestor tiež dostali najúspešnejší súčasníci – žiaci, ktorí sa o šírenie dobrého mena svojej alma mater starajú v rôznych 

vedomostných či športových súťažiach a olympiádach. Tí boli ocenení za uplynulý školský rok (2021/22).  

Čas blížiacich sa Vianoc umocnilo záverečné vystúpenie všetkých, ktorí na príprave tohoročnej Gymnaziády aktívne participovali. 

Tóny piesne Tichá noc, svätá noc sa niesli zaplnenou sálou Kina Apollo... Účinkujúci si tak v závere slávnostnej akadémie mohli vychutnať 

zaslúžené ovácie prítomného publika, v ktorom nechýbali okrem stoviek študentov a desiatok učiteľov ani bývalí pedagógovia školy, 

zástupcovia mesta Lučenec a mestských organizácií, ako aj predstavitelia BBSK. Obzvlášť nás potešilo prijatie pozvania pána Martina 

Kríža, riaditeľa Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Text: PhDr. Róbert Rácz; Foto: Maximilián Peťko, RR 

 

Vychutnajte si slávnostnú akadémiu GBST fotoobjektívom Maximiliána Peťka 

(viac na: https://drive.google.com/drive/folders/1BOTeDTeaaNULweT6-8aSX7CHQgtHQoJs?usp=share_link)  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BOTeDTeaaNULweT6-8aSX7CHQgtHQoJs?usp=share_link
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AKO VIANOCE 
VĎAKA PROJEKTOVÉMU VYUČOVANIU SME SPOZNALI ZVYKLOSTI RÔZNYCH KRAJÍN 

  

Posledný deň školského vyučovania v kalendárnom roku 

2022 sme pod vedením študentského parlamentu zavŕšili 

projektovým vyučovaním s názvom Vianoce v krajine X. Každá 

trieda si začiatkom decembra vylosovala krajinu, ktorej vianočné 

tradície a zvyky bolo potrebné čo najpresvedčivejšie zobraziť 

v priestore triedy. Hlavnou myšlienkou projektu bolo oboznámiť sa s 

vianočnými tradíciami a zvyklosťami, ktoré vládnu v rôznych štátoch 

(a kútoch) sveta, no tiež uvedomiť si rôznorodosť krajín a národov a 

priblížiť žiakom život a kultúru v iných krajinách. 

Po príprave tried navštívila komisia tvorená pedagógmi 

každú triedu a zhodnotila estetickosť výzdoby triedy, 

odprezentovanie tradícií a zvyklostí krajiny  a kreativitu kolektívov 

v projekte. Okrem nápaditej výzdoby nám triedy ponúkli tradičné 

vianočné pokrmy, koláčiky, či nápoje, ktoré sa v krajinách počas Vianoc podávajú. Mnohí dokonca program spestrili tradičným tancom či 

spevom kolied. Komisia nemala vôbec jednoduché vybrať tých najlepších. Po zhodnotení všetkých kritérií sa rozhodlo, že v kategórii 

vyššie ročníky 8-ročného gymnázia a štvorročné gymnázium sa na 1. mieste umiestnila trieda Sexta (Grécko), na 2. mieste 

trieda 1.A (Južná Kórea) a na treťom mieste 4.B (Nemecko). Ocenili sme aj 3.B, ktorá obsadila 4. miesto. Nižšie ročníky 8-ročného 

gymnázia boli ocenené nasledovne: trieda príma za kreatívnu výzdobu, triedy sekunda a kvarta za nápadité odprezentovanie jedál 

krajín a trieda tercia za kreatívnu prezentáciu krajiny. Víťazným triedam srdečne gratulujeme.  

Chcela by som sa v mene študentského parlamentu poďakovať všetkým triedam za ich snahu prispieť k peknej vianočnej 

atmosfére a podporiť tak peknú myšlienku celého projektu. 

Mgr. Mária Belovová, koordinátorka ŠP 
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SKLADÁM ÚČTY ZA ROK 2022, 

TVRDÍ RNDr. MUCHOVÁ 
V rozhovore s riaditeľkou školy sme sa obzreli za jej ôsmimi mesiacmi vo funkcii.  

 

LUČENEC. Už je to viac než pol roka, čo sme sa naposledy zhovárali so súčasnou pani riaditeľkou 

lučeneckého Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy RNDr. Jarmilou Muchovou. Skúsená 

pedagogička, ktorá si odkrútila takmer dve desaťročia v pozícii zástupkyne, uspela v závere marca 2022 

vo výberovom konaní na post riaditeľa / riaditeľky našej školy. Školský rok 2021/2022 doviedla do 

zdarného konca.  

Do avizovaných snáh o čo najvýraznejší progres a prinavrátenie zašlej slávy štátneho gymnázia 

v Lučenci sa pani doktorka Muchová pustila hneď od prvého dňa aktuálneho školského roka (2022/23). 

Snahy o intenzívnu propagáciu GBST vo vzťahu k verejnosti a najmä k uchádzačom o štúdium v našej 

škole, naštartovanie autoevalvačných procesov, neustále zdokonaľovanie vzdelávania a výchovy, či 

podpora pedagógov v ich vzdelávaní – to je „len“ kvapka v mori všetkého, do čoho sa nová pani riaditeľka 

vrhla so sebe vlastným zanietením a čím inšpiruje nás ostatných. 

Po vyše ôsmich mesiacoch vo funkcii sme RNDr. Jarmilu Muchovú vyspovedali opäť. Zaujímalo 

nás plnenie cieľov, ktoré si stanovila, angažovanie (staro)nových tvárí v učiteľskom zbore, ako aj vízie do budúcnosti (našej) výchovno-

vzdelávacej inštitúcie, ktorej korene siahajú 432 rokov dozadu...  

 

Pani riaditeľka, ako by ste v globále zhodnotili svojich osem mesiacov vo funkcii? 

Hodnotím to ako hektické obdobie, keď od prvého dňa vymenovania Ing. Lunterom, predsedom BBSK (15. apríla 2022 – pozn. 

red.), som začala pracovať na plnení mojich cieľov na všetkých úrovniach súbežne. Týmito úrovňami boli:  

➢ pedagogické vzdelávanie a rozvoj 

➢ technicko-ekonomický rozvoj 

➢ rozvoj ľudských zdrojov a kultúry školy 

➢ spolupráca s inými subjektmi 

 

Skúste jednotlivé úrovne, resp. oblasti, ktoré uvádzate, viac priblížiť. 

V prvej oblasti, teda pedagogickej, je mojím cieľom udržať tradične kvalitné výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu, a to s dôrazom na maximálny pozitívny progres každého 

žiaka. Tomu má slúžiť dôsledne realizovaný systém voliteľných predmetov (18 hodín 

z celkových z 30 hod. týždenne) v maturitnom ročníku, ako aj prehodnotenie systému 

zavedených mikroprofilácií. Žiaci predbežne sami začali uprednostňovať všeobecné zameranie, 

keďže ešte v 9. ročníku ZŠ mnohí nemajú predstavu o svojom budúcom živote. Taktiež sa 

ukázala ako žiadaná prírodovedná profilácia. Ako matikárke je mi ľúto, že o matematicko-

informatickú mikroprofiláciu nie je záujem. Samozrejme, pri ochotných pedagógoch s dobrým 

prístupom ku žiakom každá hodina môže byť lepšia a zaujímavejšia. Záleží od pedagóga, 

cieľom musí byť aktívny žiak, pedagóg by mal byť sprievodcom žiaka vo vzdelávacom procese.  

Inovatívne metódy sa dajú používať na rôznych úrovniach. Už zrealizovaným príkladom 

na celoškolskej úrovni bola aktivita Vianoce v krajine X, kde sme si precvičili projektové 

a skupinové vyučovanie, rozvoj kompetencií žiaka v oblasti spolupráce, riešenia problémov a 

IKT – vyhľadávanie a spracúvanie informácií a tiež hodnotiace procesy. Do tejto oblasti patrí aj 

dôsledná analýza úspešnosti našich absolventov. Vyplýva z nej, že najviac našich absolventov 

smeruje do troch oblastí: matematicko-informačné a technické smery, medicína a ekonomika. 
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Z hľadiska druhej oblasti (technicko-ekonomický 

rozvoj) sa mi ešte v lete podarilo zrealizovať obnovu 

učebnicového fondu v sume 8161,68 EUR, z veľkej časti 

z príspevku Ministerstva školstva SR. Za účinnej pomoci 

Rady rodičov sme vybavili počítačovú učebňu, tzv. INF 2, 

a to 15 novými PC stanicami v celkovej hodnote 9 983,64 

EUR. Teší ma aj skutočnosť, že sa mi podarilo 

vyriešiť zatekanie do šatní a prasknuté potrubie v telocvični, 

a to úplne zadarmo. Taktiež sa podarilo zrealizovať nákup 

magnetofónov pre potreby vyučujúcich cudzích jazykov, ako 

aj nákup 3D okuliarov pre zážitkové inovatívne vyučovanie 

biológie. Navyše, našu školu som prihlásila do Plánu obnovy 

a odolnosti. Uvidíme, ako to dopadne, o tom možno 

nabudúce... 

 

V oblasti kultúry školy, teda tretej kľúčovej úrovni, sa 

usilujem o podporovanie princípu vzájomnosti a proaktivity, 

a to mnohými spoločnými aktivitami. Uvediem napríklad 

privítanie žiakov, rozlúčka s maturantami, s absolventami, záverečný guláš, príhovory, stužkové slávnosti, vianočná kapustnica, 

Gymnaziáda a mnohé ďalšie... Prirodzene, nezanedbateľnými aktivitami sú tie, ktoré organizuje náš študentský parlament. 

 

Ak dovolíte, štvrtú oblasť (spoluprácu), zosumarizujem v bodoch: 

➢ Podarilo sa obnoviť pravidelné zasadania Rodičovskej rady GBST, 

➢ Podarilo sa obnoviť pravidelné zasadania študentského parlamentu so mnou ako riaditeľkou školy, a to na pravidelnej báze 

jedenkrát do mesiaca. Činnosť žiakov študentského parlamentu je úžasná. Toto je jeden z mála bodov, s ktorým som úplne 

spokojná, 

➢ Spolupráca s VUC: Pán predseda Ing. Ondrej Lunter prišiel osobne navštíviť naše gymnázium ako jednu z prvých stredných škôl, 

ak nie vôbec prvú, a intenzívne sa zaujímal o naše problémy, 

➢ Spolupráca s mestom: Pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková sa pravidelne osobne zúčastňuje na našich akciách (napr. 

rozlúčka s absolventami v Synagóge, besedy, Gymnaziáda). Má výborný vzťah ku škole, sama je absolventkou nášho GBST, 

➢ Darí sa spolupráca aj s ďalšími príslušnými inštitúciami. 

 

Autoevalvácia. To je jednej z najskloňovanejších pojmov od vášho vymenovania na 

post riaditeľky Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci... Skúsme čitateľom nášho časopisu 

priblížiť, čo to vlastne znamená a o čo všetko sa usilujete v rámci autoevalvačných 

procesov. 

Autoevalvácia je cestou, ako neprestajne zdokonaľovať školu a permanentne 

zlepšovať výchovno-vzdelávací proces. Je dôležité presvedčiť pedagógov o nevyhnutnosti 

týchto procesov, vytvoriť autoevalvačný tím – ten už máme vytvorený, určiť, kde nás, ako sa 

hovorí, „tlačí topánka“, analyzovať skutočný stav a spoločne hľadať cesty, ako sa vieme 

zlepšiť. Zjednodušene povedané, ako „vychytávať muchy s Muchovou“ (úsmev). 

 

Nemohli sme si nevšimnúť, že ste sa s obrovským odhodlaním pustili do intenzívnej 

propagácie našej školy vo vzťahu k širokej verejnosti a hlavne budúcim uchádzačom 

o štúdium v GBST. Chápeme správne, že je to niečo, čo vám v minulosti chýbalo? 

Komunikáciu so základnými školami považujem za úplne kľúčovú. Ponechávam 

verejnosti, aby sama zhodnotila, čo, ako intenzívne a v ktorých obdobiach sa v škole dialo... 

Prácu učiteľov na ZŠ si vážim, veď pracujú s celou populáciou a pripravujú množstvo žiakov 

aj na gymnaziálne štúdium. Pre uchádzačov sme opäť v spolupráci so študentským 
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parlamentom a všetkými vyučujúcimi pripravili dvojicu dní otvorených dverí (DOD). Podarilo sa zlepšiť propagáciu školy na našej stránke, 

na sociálnych sieťach, bola u nás dokonca TV Markíza. Ďakujem všetkým zamestnancom školy za všetky články, vďaka ktorým sa 

verejnosť dozvie, čo sa u nás deje. 

 

V nadväznosti na predošlú otázku, pani riaditeľka: Spoločne so žiakmi, prevažne zo študentského parlamentu, ste absolvovali 

doslova „Tour de základné školy“. Ako hodnotíte tieto vaše snahy? 

Fakt je, že od apríla som osem základných škôl navštívila osobne. Pri niektorých návštevách mi výdatne pomáhali členovia 

Študentského parlamentu GBST, za čo im ďakujem. Prezentovali sme výsledky našich absolventov, výsledky olympiád a súťaží, 

výchovnú aj vzdelávaciu stránku našej činnosti, prácu študentského parlamentu, výlety, exkurzie, krúžky... Študenti si pripravili 

prezentáciu aj film o súčasnosti školy. Boli skutočne skvelí.  

Je to zatiaľ stále málo. Vidím ešte minimálne ďalších osem ZŠ 

v spádovej oblasti, kde by sme mali zavítať v čo najbližšej budúcnosti. 

 

Navnímali sme, že ste nadviazali úzku a častú komunikáciu so 

Študentským parlamentom GBST. Kontakt s jeho členmi mávate 

na pravidelnej báze. Prezraďte, čo všetko so zástupcami tried na 

týchto stretnutiach riešite?  

Áno, kontakt s členmi študentského parlamentu mám 

dohodnutý na pravidelnej báze, jedenkrát mesačne. Začala som 

s procesmi autoevalvácie, najprv s otvorenými otázkami, čo považujú 

v škole za dobré a treba to zachovať a čo, naopak, treba zmeniť. Veľa 

z toho, čo im chýbalo, už realizujeme, týka so to mimovyučovacích 

akcií a aktivít. Pokračovala som spätnou väzbou na seba, s tzv. 

aktivitou STOP, START, CONTINUE, teda s čím mám prestať, s čím 

začať a v čom pokračovať. Výsledky aplikujem v mojej riadiacej práci. 

Tiež riešime aktuálne otázky edukačného procesu a hlavne zážitkovú 

mimovyučovaciu činnosť. Samozrejme, „doťahovanie“ akcií a aktivít 

je na pleciach koordinátorky Mgr. Márii Belovovej, ktorá to robí fakt dobre. 

 

Od začiatku aktuálneho šk. roka figurujú v radoch pedagogického zboru dve nové mená. Či lepšie povedané – jedno z nich 

nové, druhé zas staronové. Pani riaditeľka, prosím, priblížte nám z vášho pohľadu angažovanie PaedDr. Eleny Melicherovej 

a Mgr. Terézie Bahledovej, PhD. ako nových posíl učiteľského kolektívu GBST. 

Som v tejto chvíli presvedčená o tom, že obidve sú výborné pracovníčky a sú obohatením nášho pedagogického zboru. Pani 

zástupkyňa Bahledová je vzorom svojou kultivovanosťou, vzťahom ku ďalšiemu vzdelávaniu a k profesijnému rozvoju učiteľov. Sama na 

sebe neustále pracuje. Trpezlivo a vytrvalo rieši aktuálne problémy, aplikuje u nás svoje skúsenosti so systémom Edupage. 

Pani Melicherová je skvelá, angažovaná a neúnavná. Má svoje meno ako vyučujúca slovenského jazyka a literatúry a tiež dejepisu 

už vybudované, je skvelou triednou učiteľkou, osvedčenou predsedníčkou predmetovej komisie SJL. No a okrem týchto – pre niekoho 

už ťažko zvládnuteľných povinností – v jesennom období vyrobila spolu so študentmi film o gymnáziu, o našej 432-ročnej histórii, s ktorým 

ma nadchla. A áno, obidve kolegyne považujem za posily nášho gymnázia. 

 

Pani riaditeľka, aké sú vaše vízie + ciele školy do budúcna? 

Naštartovala som procesy, ktoré som v predchádzajúcich odpovediach už nadškrtla... Tie však zďaleka nie sú ukončené, je nutné 

v nich pokračovať. Zhrniem teda celkové ciele: 

➢ Udržanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho permanentné zlepšovanie, 

➢ Maximálny progres každého žiaka, 

➢ Definovanie školy z pohľadu žiaka, 

➢ Dôstojnosť jednotlivca, 

➢ Spolupráca všetkých zúčastnených, 

➢ Zlepšenie klímy. 
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Želám si, aby občania mesta Lučenec a spádovej oblasti s dôverou prihlasovali deti alebo vnúčatá na našu školu, a aby naši žiaci aj 

z pozície absolventov spomínali na naše gymnázium ako na skvelú školu, ktorá im poskytla všetko, čo bolo potrebné. Verím 

pedagogickému zboru, že to spolu dokážeme! 

 

Keďže je čas Vianoc, prázdnin, oddychu a s ním 

súvisiaceho prelínania sa rokov 2022 a 2023, skúste, 

prosím, vysloviť prianie všetkým žiakom, pedagógom 

a THP pracovníkom GBST do nasledujúcich 365 dní... 

Želám všetkým pracovníkom aj žiakom veľa zdravia, 

šťastia, lásky, veľa nadšenia do práce, resp. do štúdia. 

Prajem všetkým čo najskorší mier a skončenie energetickej 

krízy a všetkých epidémií. Nech dobro rastie geometricky na 

všetkých úrovniach!  

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým 

zamestnancom školy, pedagógom aj zástupcom za výbornú 

spoluprácu so mnou. Spoločne dokážeme v našej skvelej 

škole so skvelými študentmi veľa! 

 

Na záver nášho rozhovoru, pani doktorka Muchová, prosím, prezraďte širokej verejnosti, ako trávite čas vianočný vy :-) Aké sú 

vaše tradície, čo plánujete, čo ste už postíhali... 

Som normálna manželka, mama troch dospelých, samostatných detí, a mám päť vnúčat. Čarovný čas Vianoc je aj čas stretávania 

sa s členmi rodiny, teda z toho vyplýva aj môj program: doma ako každá žena varím, pečiem, upratujem, žehlím, periem... a teším sa na 

návštevy detí, ich partnerov a vnúčat. Teším sa z každého dňa. Okrem toho mám rada prechádzky, detektívky, cestopisné a historické 

filmy a strašne rada čítam.  

Tajomstvo šťastia je vo vnútornej vyrovnanosti, v užitočnosti a v tom, že človek s poďakovaním prijíma životné výzvy. 

PhDr. Róbert Rácz 

 

Spoločná foto zamestnancov školy zo dňa 22. 12. 2022 
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NEUNIKLO NÁM ANI TOTO 

Záverečné riadky posledného vydania TIMRAVÍN v roku 2022 venujeme krátkemu pohľadu na aktivity, ktoré sme stihli počas decembra. Pozrite sa 

spolu s nami, ako sa našim žiakom darilo na súťažiach a pri akej príležitosti ukázali dobré srdcia. To však zďaleka nie je všetko... 

 

 

 

MEDZIROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

Po trojročnej prestávke sa stretli študenti GBST na tradičnom 

Vianočnom medziročníkovom volejbalovom turnaji. V silnej konkurencii 

a maximálnom nasadení prekvapivo zvíťazili študenti 2. ročníka v zložení: M. 

Kamenská a I. Uhliarová (sexta), T. Zaťko, J. Telek, S. Pentka, I. Molnár a D. 

Molnár (2.B), V. Jahôdková, S. Schwarzová, E. Čičmanec, M. Cifra, B. Macko, 

J. Ľalík a  D. Danyi (2.C). 

Na 2. mieste sa umiestnili študenti 3. ročníka, bronz si odniesol mix 

hráčov maturitného ročníka. Výber najlepších hráčok a hráčov sa zúčastní 

v januári 2023 na majstrovstiev okresu v mix-volejbale žiakov stredných škôl. 

Vyučujúci TSV 

 

 

PYTAGORIÁDA 

Vo štvrtok 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zapojili sa do nej žiaci prímy (18), sekundy (17) a tercie (9). Žiak, 

ktorý správne vyriešil 10 úloh, sa stal úspešným riešiteľom. Z triedy príma sú úspešní: Alexandra Koristeková, Nela Kuricová, Jela 

Mešová, Mikuláš Rubint a Dominik Leo Ubrankovič. Z triedy sekunda Dominika Chudá, Sára Malčeková a Matúš Snopko. Z 

triedy tercia Jakub Dzúr a Richard Mágyel.  

Najviac bodov sa podarilo získať Jakubovi Dzúrovi (23) a Nele Kuricovej (20). Žiakom, ktorí postúpia na okresné kolo 21. marca 

2023, držíme palce. Blahoželáme všetkým a prajeme ešte veľa úspechov. 

Mgr. Marta Öllösová 

 

 

OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA 

V trinásty decembrový deň sa naša škola zapojila do druhého ročníka súťaže Olympiáda kritického myslenia. Približne päťdesiatka 

našich študentov mala možnosť vyskúšať si rôzne úlohy zamerané na prácu s informáciami a digitálnymi médiami. V praktických úlohách 

si vyskúšali overovanie informácií, orientáciu na internetových stránkach, porovnávanie grafov či tvorbu argumentov. Dôležité pritom nie 

je postúpiť či vyhrať, ale lepšie spoznať svet informačných médií, uvedomiť si, ako fungujú, naučiť sa orientovať vo svete často 

protichodných informácií či konšpirácií a zistiť, že nie je kritika ako kritika. Poďakovanie patrí vyučujúcim informatiky, ktorí obetovali svoj 

čas a priestor v prospech súťaže, a všetkým študentom, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa. 

Mgr. Ivan Hraško 
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ZRÝCHLENÝ ŠACH 

 

Školské majstrovstvá žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu za Banskobystrický kraj sa uskutočnili dňa 

9. decembra 2022 na obecnom úrade v Tomášovciach. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo trio gymnazistov: 

Adam Badinka zo 4.C, Danielle N. Malčeková zo sexty a Patrik Malček z tercie. 

 

Ich účasť bola naozaj úspešná. Patrik si odniesol 10. miesto v kategórii chlapcov základných škôl, 

Danielle získala 2. miesto v kategórii dievčat stredných škôl. Adam Badinka, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v 

kategórii chlapcov stredných škôl, nás bude onedlho hrdo reprezentovať na celoslovenskom kole. Našim 

študentom úprimne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu! 

 

 

PODPORA „ÚTULKÁČOV“ 

V deň, kedy sme si spravili „exkurziu“ naprieč vianočnými tradíciami rozmanitých 

krajín sveta, sme nezabudli ani na skutočného ducha Vianoc. Takého, ktorý sa vyznačuje 

nezištnosťou a ochotou pomôcť. Reč je o podpore živých bytostí, ktoré za seba hovoriť 

nemôžu a rovnako tak nemôžu ani za svoj osud. Veľmi nás teší, že popri iniciatíve Koľko 

lásky sa zmestí do krabice od topánok sme opäť podporili aj zvieratká z útulkov. Konzervy, 

granule, maškrtky a teplé deky smerovali do fiľakovského útulku Šťastné labky a tiež do 

útulku v Lučenci.  

(RR) 

 

 

PREDVIANOČNÉ AJ VIANOČNÉ DARČEKY ŠTUDENTOM 

Na začiatku školského roka 2022/23 sme študentov prekvapili novou počítačovou učebňou s 15 novými počítačmi, ktoré sa 

podarilo zabezpečiť vďaka podpore rodičov, v celkovej sume 9983,64 EUR. Z príspevku Ministerstva školstva SR sme nakúpili učebnice 

v cene 8161,68 EUR. Jazykári dostali nové magnetofóny. Posledným vianočným darčekom sú 3D okuliare, na ktorých si žiaci budú môcť 

pozrieť napríklad vnútro ciev, srdca, oči,.... a rôzne ďalšie zaujímavé veci. 

RNDr. Jarmila Muchová 

 

 

NÁVŠTEVA Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

Pokračovanie Gymnaziády ´22 bolo pre pedagógov GBST veľmi zaujímavé, nakoľko na Radnici mesta Lučenec s nami hosťami 

pobesedoval pán Martin Kríž - riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva SR. Pán riaditeľ Kríž nás inšpiroval 

svojimi názormi a pedagógovia ho dopĺňali svojimi skúsenosťami z praxe. Menej učenia sa naspamäť a aktívni žiaci s rozvinutým kritickým 

a logickým myslením... A diskutovalo sa aj o ďalších cieľoch vzdelávania 21. storočia. Áno, aj naše úctyhodné staré gymnázium chce byť 

moderné, inovatívne, priateľské k študentom, prosto "in"...            RNDr. Jarmila Muchová 
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MAJTE KRÁSNY ROK 2022 
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